Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Moravskou zemskou
knihovnou prohlídku knihovny, ve které se zájemci seznámí s moderními prostorami druhé největší
knihovny u nás, nabízenými službami, aktivitami a také zajímavou minulostí:

Exkurze v Moravské zemské knihovně
Termíny: čtvrtek 14. 2. 2013 nebo úterý 26. 2. 2013 vždy od 13:00 hod. (délka cca 1,5 hod.)
Místo konání: Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a,
Brno; vlastní prohlídka je zahájena v 7. poschodí a je spojena
s jedinečným výhledem na severní část Brna a Hády
Sraz: v 12:50 hod. ve foyeru knihovny (u vrátnice)
Počet účastníků: maximálně 20 osob
Exkurze je pro posluchače U3V zdarma.

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři Univerzity třetího věku MU, Komenského nám. 2, 2. patro,
dveře č. 217. Úřední hodiny jsou: Po, St: 9:00 – 11:00 hod., Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
Manažer pro koordinaci CŽV

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová
odborný garant

Program exkurze:
- představení MZK, její místo v systému knihoven v ČR
- co to znamená být krajskou knihovnou a proč MZK nepatří mezi typicky krajské knihovny,
- pár čísel ze statistiky
- co znamená právo povinného výtisku a proč ho nemají všechny knihovny
- kdo je typický uživatel MZK a jaké služby využívá
- co obsahují fondy knihovny a jaké vzácné exempláře ukrývají
- krátký pohled do více jak dvousetleté historie knihovny s ukázkou několika historických
fotografií a promítnutím videodokumentu o stavbě knihovny
- představení webových stránek knihovny a základních odkazů, ukázka vyhledávání
v knihovním katalogu
- prohlídka prostor knihovny včetně jednotlivých studoven a nabízených služeb

Především však seznámení se všemi novinkami, jejichž cílem bylo otevřít knihovnu více veřejnosti,
získat nové čtenáře a vytvořit příjemné místo pro každého, kdo hledá poznání, poučení nebo jen
klidnou oázu pro odpočinek nebo posezení s přáteli.

str. 2/2

